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A Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

 átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2016. szeptember 15-i ülésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

átruházott hatáskörben döntött a következőkről. 

 

2016. június 16-i nyílt ülésen: 

A Marcali Város Képviselőtestülete Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 1. 

számú településrészi munkacsoport kérelmét támogatja, a Bizei városrész rendelkezésére álló 

költségvetési forrásból 130.000,- Ft felhasználását a templom kert előtti járda aszfaltozása, és mellé 

korlát építésére jóváhagyja. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Bödőné dr. Molnár Irén 

 

2016. június 16-i nyílt ülésen: 

A Marcali Város Képviselőtestülete Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

2016. évi II. félévi munkatervet a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.   

 

2016. július 21-i nyílt ülésen: 
Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a Marcali 
Város Önkormányzata által „Marcali, Arany János utca aszfaltburkolatának felújítása” tárgyban indított 
pályázati eljárásban – Marcali Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata, valamint a kijelölt 
munkacsoport szakvéleménye alapján – nyertes ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt állapítja meg: 
 

Marcali, Arany János utca aszfaltburkolatának felújítása 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: SYRIUSBAU KFT. (MARCALI) 

Ellenszolgáltatás összege (bruttó): 5.323.699,- FT 

 

 
A nyertes cég esetleges visszalépése esetére a kijelölt munkacsoport a második legkedvezőbb ajánlatot 
benyújtott céget állapítja meg: 

STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT. (BUDAPEST) – 6.058.085,- FT (BRUTTÓ) 
A Bizottság felkéri Székely Eszter ügyintézőt, hogy haladéktalanul téjékoztassa a döntésről a pályázaton 
résztvevő vállalkozókat. 
A Bizottság felkéri továbbá Székely Eszter ügyintézőt, hogy gondoskodjon a megkötendő szerződés 
előkészítéséről. 
A nyertes ajánlattevővel Marcali Város Önkormányzata szerződést köt az előre meghatározott tervezett 
időpontban. 
 



  
 
Felelős: dr. Sütő László 
Határidő: értelemszerűen 

 

2016. augusztus 3-i nyílt ülésen: 
Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága az 
Önkormányzat által „ „TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja” tárgyú pályázat beadásához szükséges 
felmérési- és koncepciótervek, építész tervezői költségbecslések, energetikai számítások, műszaki leírások és költségbecslések 
elkészítése” tárgyban indított pályázati eljárásban – az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának, valamint a 
kijelölt munkacsoport szakvéleménye alapján – nyertes ajánlattevőként az alábbi ajánlattevőt állapítja meg: 

„TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja” tárgyú pályázat beadásához 
szükséges felmérési- és koncepciótervek, építész tervezői költségbecslések, 

energetikai számítások, műszaki leírások és költségbecslések elkészítése 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: GÁSPÁR MÉRNÖKI IRODA KFT. 
(SZOMBATHELY) 

Ajánlati ár (nettó): 3.506.200,- FT 

 

 

A nyertes cég esetleges visszalépése esetére a Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a második 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtott cégnek az alábbi ajánlattevőt állapítja meg: 

 

„TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja” tárgyú pályázat beadásához 
szükséges felmérési- és koncepciótervek, építész tervezői költségbecslések, 

energetikai számítások, műszaki leírások és költségbecslések elkészítése 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ: VASI A+B ÉPÍTÉSZ IRODA KKT 

(SZOMBATHELY) 

Ajánlati ár (nettó): 3.680.000,- FT 

 

A Bizottság felkéri Arany Attila városfejlesztési és pályázati referenst, hogy haladéktalanul tájékoztassa a 
döntésről a pályázaton résztvevő vállalkozókat, valamint gondoskodjon a megkötendő szerződés 
előkészítéséről. 

A nyertes pályázóval az Önkormányzat szerződést köt az előre meghatározott tervezett időpontban. 
 
Felelős: dr. Sütő László 
Határidő: értelemszerűen 

 

2016. augusztus 11-i nyílt ülésen: 

Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága – az 

Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának 47. pontjában biztosított jogkörében eljárva – az 

Önkormányzat által a „Marcali város általános iskolás tanulóinak gyermekétkeztetése a  2016/2017. 

tanévben” tárgyban kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, mely eljárásban nyertes 

pályázónak a „GYÉK 2000.” Kft-t (székhely: 8700 Marcali, Marczali H. u. 8.) hirdeti ki.  

A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződés megkötéséről.  

 

Felelős: Dr. Sütő László polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

2016. augusztus 11-i zárt ülésen: 



  
 
Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a „Liszt 
F. u. teljes ivóvízhálózat rekonstrukció teljes járdafelújítással” tárgyban indítandó közbeszerzési 
eljárásról szóló napirendet megtárgyalta.  
A Bizottság – az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott jogkörében eljárva 
– a  „Liszt F. u. teljes ivóvízhálózat rekonstrukció és teljes járdafelújítás” tárgyú  közbeszerzési 
eljárás megindító felhívását (ajánlattételi felhívás) a jegyzőkönyvhöz mellékelt formában 
jóváhagyja. 
A Bizottság felkéri dr. Sütő László polgármestert, hogy a jogerős létesítési engedély kézhezvételét 
követően haladéktalanul intézkedjen az ajánlattételi felhívás megküldéséről az ajánlattételre felhívandó 
gazdasági szereplők részére. 
Felelős: dr. Sütő László alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 

2016. augusztus 11-i zárt ülésen: 
Marcali Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottsága a 
„Puskás T. u. szennyvízhálózat bővítés teljes útburkolat felújítással a NOA-tól a Balaton 
Kenyérgyárig” tárgyban indítandó közbeszerzési eljárásról szóló napirendet megtárgyalta.  
A Bizottság – az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott jogkörében eljárva 
– a  „Puskás T. u. szennyvízhálózat bővítés teljes útburkolat felújítással a NOA-tól a Balaton 
Kenyérgyárig” tárgyú  közbeszerzési eljárás megindító felhívását (ajánlattételi felhívás) a 
jegyzőkönyvhöz mellékelt formában jóváhagyja. 
A Bizottság felkéri dr. Sütő László polgármestert, hogy a jogerős létesítési engedély kézhezvételét 
követően haladéktalanul intézkedjen az ajánlattételi felhívás megküldéséről az ajánlattételre felhívandó 
gazdasági szereplők részére. 
Felelős: dr. Sütő László alpolgármester 
Határidő: azonnal 

 

2016. szeptember 8-i nyílt ülésen: 

Marcali Város Önkormányzat Képviselő-területe 126/2015. (V.28.) számú határozatát az alábbiak 

szerint módosítja. 

Marcali Város Önkormányzata a Bognár Mónika és Sótonyi János 8700 Marcali, Kaposvári u. 77. 

szám alatti lakosok által megvásárlásra felajánlott, Marcali, 832 hrsz-ú, 1289 m2 nagyságú, „kivett 

lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlanból kialakult 104 m2 út területrész 

megvásárlását támogatja. A terület vételára 162.500,- Ft melyet az önkormányzat a szerződéskötéssel 

egyidejűleg az eladóknak megfizet. 

 

Az ingatlannak az út területrész bejegyzésével járó költsége az önkormányzatot terheli, minden egyéb 

költség az eladókat terhelik.  

 

Felelős: dr. Sütő László polgármester  

Határidő: azonnal  

 

2016. szeptember 8-i nyílt ülésen: 

Marcali Város Önkormányzata Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága a 

kérelmező Bájhóber János 8700 Marcali, Horvátkúti u. 26. szám alatti lakos vételi szándékát 

támogatja, a Marcali - 3757 hrsz., kivett gazdasági épület udvar megnevezésű, 4632 m2 területű, 1/1 

tulajdoni hányadú, önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában vevőül kijelöli, és részére az 

ingatlant 870.000,- Ft áron értékesíti.  

 

Az adásvétellel kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.  

A bizottság kéri a polgármestert, hogy az érdekelteket tájékoztassa.  

A bizottság az ajánlatát 90 napig tartja.  



  
 

 

Felelős: dr. Sütő László polgármester  

Határidő: azonnal  

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató tudomásul vételére! 

 

 

 

Marcali, 2016. szeptember 9. 

                                                                                           Hosszú András sk. 

                                                                                           bizottság elnöke 


